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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶווען ֶמען ֶגעפּוְנט ִזיְך אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, קּוְמט ֶמער אֹויס 

ֶטע ַזאְך ִאיז ִדי ֵטייֶעְרסְ  ַצייטצּו ַפאְרְבֶרעְנֶגען ִדי ַצייט, 
ָוואס ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט, ֶמען ֶקען ֶעס ִניְשט 
קֹויְפן ַפאר ַקיין שּום ֶגעְלט, ָדאס ִאיז ָנאר ַא ַמָתָנה ָוואס 

ן ֶמעְנְטש, אּון ֶיעֶדע ִמינּוט 'ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעְבט ַפאְר 
אְרלּוְסט ָוואס ַצייט ָוואס ֶעס ֵגייט ַאֶוועק ֵלייִדיג ִאיז ַא פַ 

 ֶמען ֶקען ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק ַבאקּוֶמען.
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטש ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף ִדי 
ֵטייֶעֶרע ַצייט אּון ֶזען ַאז ֶעס ָזאל ִניְשט ַאֶוועק ֵגיין ֵלייִדיג, 
ָנאר ֶוועְרן אֹויְסֶגענּוְצט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג. ֶיעֶדע 

ָטאְרֶבעֶנע ִאיז שֹוין ַא ֶגעְש ִמינּוט ָוואס ֵגייט ַאִריֶבער 
ִמינּוט, ֶעס ֶוועט ֵקייְנָמאל ִניְשט צּוִריק קּוֶמען, אֹויב ֶמען 
ָהאט ֶעס אֹויְסֶגענּוְצט ִווי ֶמען ַדאְרף ִאיז גּוט, אּון ַאז 

 ִניְשט ִאיז ֶעס שֹוין ֶדעְרָנאְך.
ַאז ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֶחֶסד פּוֶנעם ר ָאֶבעֶדער ֱאֶמת ִאיז 

ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען מּוז ָפאְרן פּון ֵאיין ְפַלאץ צּום 
ָמאל ֶזעֶנען ֶמעְנְטְשן ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט  ַאְנֶדעְרן, ַווייל ַאַסאְך

אּון ַפאְרְפָלאְגט ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ֲאִפילּו ִניְשט אֹויס ַקיין 
ַצייט ִזיְך ָאְפצּוְשֶטעְלן ַא ִמינּוט אּון ֶרעְדן ֶעְטִליֶכע 
ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, "ַבאֶשעֶפער, וואּו ַהאְלט ִאיְך 

ֶוועְלט?" "ַבאֶשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַארֹויס ִמיט  אֹויף ֶדער
ָוואס ִאיְך ַדאְרף". ֶווען ֶמען ָפאְרט ָאֶבער אֹויְפן ֶוועג אּון 
 ֶמען ָהאט ִניְשט ָוואס צּו טּוהן, ֶקען ֶמען אֹויְסִניְצן ִדי

 סֶיעֶדע .ַצייט ִמיְטן ִזיְך דּוְרְך ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶבעְרְשְטן

ן ֶוועה ֵעצ  ן א  ט ֶגעב  י ֶרב  ר ֶדע
ין ֶמע יש  ז א  יְךט נ  ֵרייל  ו - פ   יו 

 

זֹו יְךן ֶווער  ן ֶקען ֶמעי א  ֵרייל  אג  י ֶרב  ר ֶדע. פ  יחֹו)ט ז  ת ש 

ר   ימ  "ן, ה  א  : "ן עד(ס  ים ו  מ  ע  פ  ּתֹום ל  ע  ב   ד  ֻבל  ֵאינֹול מ  ל י כֹו ו 
שּו ֵמח  ן אֹופ  ם ב  ש  מֹו ל  צ  אכ  ס עֶ ז א  ", ע  יְךט מ  יי א   ז  ט צ 
וא ין ֶמעס ו  יש  ז א  יְךט נ  ֵרייל  ין ֶמע, פ  ר ֵזייעֶ ז א 

ל   תֹוז א  ט, "ֶצעטּומ  מֹוה ֶשי ֲעשֶ  ֲעצ  צ  א   ע  א הּו ּלּוכ 
ֵמח   אה ֵעצ  י ד  ", ש  ים ֶדער פ  אן ֶמעז א  יְךל ז  אכ   ז  ן מ 
ילּו א  ין ֶמע כ  יְךז א  ֵרייל  א  , "פ  ּל  י פ  ל ע  ף ו  ח  ּת  יה ֶשב  י  ן ֲעד 

ח  ן יאֵ  מ  ש  לֵ ת ֶבֱאמֶ ה ה  ילּוב", ב  י ֲאפ  ֵהייבן א  נ  ט ֶווע א 
יש  ס עֶ  פ  ט נ  ייט ֶוועס עֶ ן, ֶהעל  אן ז  טֶ גֶ  א  ר נ  אכ  ע עמ 

ח   מ  יה, ש  אר  ן א  יש  ן ֶמעט ֶוועץ ה  ייט נ  יְךן ז  ֵרייל   -, פ 
דֵ ל ע  ן, כֵ י פ  ל ע  ף א  " מֹוה ֶשעֹושֶ י י  צ  ּלּו ע  א  ֵמח  א הּו כ  , ש 
דֵ ל ע   כֶ ה זֶ י י  ז  ח  ה י  ְךר א  ח  ת ֶבֱאמֶ  כ  מ  ש  אְךה", ל  ט ֶווע ד 
פ  ס עֶ  אקֶ ט ֶווען ֶמעז א  ן ֶהעל  יְךט ֶעכ  ן ֶווער  ע ט  ֵרייל  , פ 
ֵעצ  " ית זֹאה ו  דֹול  ה ֵעצ  א ה  אֹ ה ג  כ  ם ג  ד, מ  יל ב  ר  ב  ד  ם ה 

ֻדש   ק  יה ֵעצ  י ד  ה", ֶשב  אה ֵעצ  ן א  ז א  לֶ ר פ  אכ  ע א  ין ז  ן א 
דּוש   ּל  ה; "ק  ח  ּת  יה ֶשב  יכ  ר  ֲעשֹון צ  מֹות ל  צ  ּלּו ע  א  א הּו כ 
הּו ח  ט ל  ֹדבֵ  אֹותֹור א  ֻדש  ר ה  ק  ח  ה, ֶשב  א  ְךר ו  י כ  ן זֹוכ 
זֶ ת ֶבֱאמֶ  יה", ל  ֵהייבן א  נ  א א  יְךן ֶמעל ז  אכ   ז  ון מ  י ו 
וין ֶמע וס, עֶ ל ו  אן ֶמעי ו  אט ה  ֶדעס, ד  אכ  ים נ  ן ֶמעז א 
אְךי ד   צּוה זֹוכֶ   .ז 

תֹו) ל  ה ֱאמּונ   ֲעצ   "א(תשפח ש 
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אס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְצָלָחה ַפאְרן ֶמעְנְטש ָוואְרט ָוו 
 אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

מֹויל, ִווי ַלאְנג ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל, ַדאְרף ֶער ִניְשט ֶוועְרן  יֶדער ִעיָקר ִאיז דִ 
ן ֶוועג, ֶמען ֶקען 'ֶגעְשֶטעְרט פּוֶנעם ֶוועג, ַווייל ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויפְ 

ַכאְפט  ,ען ֵגייטאּון וואּו מֶ  ,ן ֶוועג, ֶמען ֶנעְמט ִזיְך ִמיט ַא ֶזעְקל ְסָפִרים'ֶלעְרֶנען אֹויפְ 
ֶמען ַאַריין ֶעְטִליֶכע ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעְטִליֶכע ְפסּוִקים חּוָמש, ֶעְטִליֶכע 

 .ןְגַלייכְ ס ָדאן אּו ,ְפָרִקים ִמְשַניֹות, ֶעְטִליֶכע ַקאִפיְטֶלעך ְתִהִלים
ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ִזיְך ָאְפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ָהאט  ֶדער ֶרִבי ָהאט

ז פּון מֹויל ִביז צּום י, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "ִווי ַווייט אִ ֵגייןַא ַווייֶטע ֶוועג צּו 
ן ֶער ִדיֶנען ַהאְרץ?" ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ַא מֹויל ִמיט ַא ַהאְרץ ֶקע

ן ֶוועג, ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶקען ֶלעְרֶנען 'ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויְך אֹויפְ 
 ן ֶוועג.'אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ִניְשט ִפיְלן ַאז ֶער ִאיז אֹויפְ  אּון ַדאֶוועֶנען,

ן ֶוועג ָנאְך 'ָתן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אֹויפְ ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ְפֶלעְגן ָזאְגן אֹויף ֶרִבי נָ 
ַאזֹוי ְשַטאְרק צּוֶגעִביְנֶדען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז  ֶמער ִווי ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶער ִאיז ֶגעֶווען

ַקיין שּום ַזאְך ָהאט ִאים ִניְשט ֶגעֶקעְנט ְשֶטעְרן, ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם 
 ן ֶוועג פּוְנְקט ִווי ֶער ָוואְלט ֶגעִזיְצן ִאין ֵבית ַהִמְדָרש.'ְשְטן אֹויפְ ֵאייֶבעְר 

ַאז ֶער ִאיז  ֶעס ִאיז ַבאַקאְנט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם סֹוֵפר ִזי"ַע ָהאט ֶגעָזאְגט
ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם פּון ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ִדי ַתְלִמיִדים ָהאְבן ִזיְך 
ֶגעוואּוְנֶדעְרט: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֶוועְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם ִאין ִפיְנף ִמינּוט?" ָהאט ֶער 

ַפאְרַוואֶסעְרט  טֶלעְך ָוואס ֶוועְר ֶקעיְנף ִמינּוטְ ֵזיי ַמְסִביר ֶגעֶווען ַאז ֶער ֶרעְדט פּון ִדי פִ 
ֶלעְך אּון פּון ֶקעגּוט אֹויְסֶגענּוְצט ִדי ְקֵלייֶנע ִמינּוטְ  ָיאַביי ֶמעְנְטְשן, ֶער ָהאט ָאֶבער 

 ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ַתְלִמיד ָחָכם.
ס ֵגייט ִאים ֵלייִדיג ִהיְבש ֶמער פּון ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָזאל גּוט קּוְקן ֶווער ֶער ֶזען ִווי עֶ 

ִפיְנף ִמינּוט, אּון ֶווען ֶמען ָזאל צּוַזאם ְשֶטעְלן ִדי ַאֶלע ִפיְנף ִמינּוְטן ָוואס ֵגייֶען ֵלייִדיג 
ְבֶמֶשְך ַא ָטאג, ֶוועט ֶעס אֹויְסקּוֶמען צּו ַאַסאְך ָשָעה'ן. ָאֶבער ֶווען ֶמען ָזאל ַאְכטּוְנג 

 ִניְשט צּו ֵגיין ֵלייִדיג, ֶקען ֶמען ִזיְך ָגאר ַאַסאְך ַאייְנקֹויְפן ִאין ִדי ְקֵלייֶנע ַצייְטן.ֶגעְבן 
ֵסיי ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ֵסיי אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס,  ,וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִהיט ִדי ַצייט

ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט  ֶוועט ֶער ַמְצִליַח ַזיין ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְשִמיּות אּון ָהאְבן ִדי ֶוועְלט
 ִאיְנֵאייֶנעם.

 (ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש)
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'רושלמי י'בלי בבלייבט אויף אייביג, און מיט דעם וואס מען לערנט יעדן טאג 

", און מען גייט עס איבער איין בית'וספתא, וואס איז די ראשי תיבות "תאון 
מאל און נאכאמאל, מיט דעם בויעט מען זיך אויף א שיינע הערליכע 

 נטש אויף אייביג.געשמאקע הויז אויף יענע וועלט, וואס דאס בלייבט פארן מע
מען זעט ליידער מענטשן וואס עס קען זיי דורכגיין די גאנצע זיבעציג יאר 
און זיי האבן נישט זוכה געווען אפילו איין מאל אדורך צו גיין און ענדיגן בבלי 
ירושלמי און תוספתא, און זיי גייען אוועק פון די וועלט אן קיין תורה, און עס 

ף זייערע נשמות. דעריבער דארף מען האבן שכל און איז א גרויס רחמנות אוי
זעהן אריינצוכאפן צו לערנען יעדן טאג כאטש א דף בבלי, א דף ירושלמי און א 
פרק תוספתא, און מיט גרייט מען זיך אן גוטע שפעזן מיטצונעמען אויף יענע 

 וועלט.
אויך אויף די וועלט דערציילן פילע אנשי שלומינו אז זיי האבן זיך 

ארגענומען צו לערנען יעדן טאג בבלי ירושלמי און תוספתא, און דורך דעם פ
האבן זיי זוכה געווען גרינגערהייט צו באקומען שיינע הערליכע גרויסע הייזער 

 מיט הרחבת הדעת.
דער נייער מחזור אין תוספתא האט געברענגט א פרישע חשק פאר פילע 

דער וואך קומט ארויס ם. יעדע אנשי שלומינו זיך אנצושליסן אין די לימודי
קונטרס "בי"ת נצחי", אין וואס עס איז אריינגעדרוקט די דריי לימודים פאר די 
גאנצע וואך, און אזוי קען מען עס גרינגערהייט מיטנעמען וואו מען גייט נאר, 

 און אזוי וועט מען נישט פארפאסן א טאג אן די לימודים.
 הזה! הבי"ת כבוד יהיה גדול
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילדעם צו באקומען 

 

 עפעס פארדינעןארפסט ד
מענטש וועט נישט גיין ארבעטן אויף א א 

; פעס דארטעפלאץ, נאר אויב ער פארדינט 
 אויך ברוחניות טאר מען זיך נישט לאזן נארן

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  7,  2,  38  
 

 

 

 

 ירחיזוק צום ט
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 ראש ישיבה שליט"אביים צום שידוך שליסן שמחה  גרויס
זון פון המפיץ  ,פון החתן נתנאל ני"ו צו די שמחה פונעם שידוך שליסןביי אנשי שלומינו  הערשטגרויס פרייד 

 טוב , וואס איז א חתן געווארן למזלגבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל ,יואל פארקאש שליט"א "רהגדול הר
 .טאכטער פונעם ראש ישיבה שליט"א ,עב"ג די חשובע כלה תחי'

הגה"צ זיידן נעם ליל שישי אין שטוב פו רגאנגענעםאין א מזל'דיגע שעה פאגעווארן געשלאסן יז דער שידוך א
רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א מווייטצען אין וויליאמסבורג, מיט די באטייליגונג פון די זיידעס כ"ק גאב"ד 

"ח ר' אברהם חיים פארקאש שליט"א קארלסבורג שליט"א וואס איז געקומען צו פארן פון בארא פארק, און הרה
 .דער זיידע פונעם חתן וואס איז געקומען צו פארן פון קרית יואל

רדכי אהרן שליט"א מיט קריאת התנאים. מ ביהגה"צ ר ,דער ראש ישיבה שליט"א האט מכבד געווען זיין שווער
 .תן כלהדי חשובע זיידעס שליט"א האבן געזאגט שיינע דברי ברכה און אנגעווינטשן פאר ח

ש ברסלב און זענען גוט סיי דער חתן און סיי די כלה זענען תלמידים פון די הייליגע מוסדות היכל הקוד
אס דאס לעבן איז, זיי דארפן גארנישט אויסער אויפשטעלן א אידישע שטוב על דרך ישראל סבא, נט וואויסגעלער

תנאים און קיין בלומען, עס אינטערעסירט זיי נישט קיין מתנות און קיין פוירניטשור, זיי שיינע זיי דארפן נישט קיין 
זענען שטריימל און די קליידער; זיי  טראכטן נישט פון קיין זאל און קיין זינגער, עס מאכט זיי נישט פרייליך די

שטער האט זיי געהאלפן אז זיי האבן געטראפן זייער שידוך אין א מזל'דיגע שעה, ערגליקליך אז דער אייב-איבער
 .און זיי גייען אנהייבן זייער לעבן אויף די וועג פון אונזערע עלטערן און רבי'ס זכותם יגן עלינו

 , עס, און וואונטשן פאר'ן ראש ישיבה פילע הויפענעס אידיש נחתפרייען זיך מיט די שמחהאלע אנשי שלומינו 
 .זאל זיך ווייטער ציען הייליגע אידישע דורות וואס וועלן באלייכטן די וועלט

 !העוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול חתן וקול כל
*** 

 מען קויפט שוין טיקעטס קיין אומאן אויף ראש השנה תשפ"ב
אויף ראש  אזוי ווי מען האלט שוין בערך דריי חדשים איידער די לאנג אויסגעווארטעטע נסיעה קיין אומאן

הויבט מען  ,יאר טמען וועט זיך אויסבעטן פאר זיך און די משפחה א גוט געבענטש עןהשנה תשפ"ב הבעל"ט, וו
קויפן עירליין טיקעטס, צו פארן היי יאר פון ניו יארק קיין קיעוו אויף ראש השנה תשפ"ב הבא  צויעצט אן שוין 

 .ובהעלינו לט
אויך וויבאלד ראש השנה געפאלט מאנטאג נאכט, און עס זענען דא ווייניג פלייטס און , מצב העולםצוליב דעם 

איז דא א מאנגל אין טיקעטס אויף די פאר פליגערס וואס פארן  ,ן זמן מוצש"ק'וואס פארן ארויס גענוג שפעט נאכ
זונטאג אינדערפרי, דאס איז אויסער וואס דער ציבור וואס פארט דאס יאר איז אסאך  ארויס שפעט מוצש"ק ביז

וואס זענען  די פרייזן פון די ווייניג עירליין טיקעטס פון מוצש"קדאס מאכט אז מער ווי אין די פארגאנגע יארן, און 
 .גייןפעוועיליבל זאל ארוי

יטוואך און דאנערשטאג, בעפאר שבת קודש, וואס פון מפליגערס אויף די טיקעטס איז צו קויפן  אפציעא גוטע 
  פון די פלייטס איז נאך דערווייל דא א גרויסע אויסוואל.

" וואס וועט בעז"ה פארן פליגער ל אגענטור "פלען איט רייט" האט אראנדזשירט א "טשארטערדער טרעוו
ון ען פארט בעז"ה צוריק פ(, מ8:35פארטאגס פון ניו יארק )זמן מוצש"ק אין ניו יארק איז בערך  1:30מוצש"ק 

 קיעוו מוצאי יום טוב פארטאגס.
וועט זיין א פארלאנג פון גענוג מענטשן צו מאכן נאך א טשארטער אויף דאנערשטאג מיטאג, וועט מען אויב 

א טיקעט ביי פלען איט  בעזרת השם יתברך אויך צושטעלן א פליגער אויף דאנערשטאג מיטאג. מען קען מאכן
ן אפשען אז אויב עס וועט באשטעטיגט ווערן דער דאנערשטאג טשארטער וועט מען קענען רוקן דעם 'רייט מיט

 .5עקסטענשאן  845-678-3555רייט" -איט-טיקעט בחנם. פאר מער פרטים רופט "ּפלען
 !ןוכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרו

*** 

 הדרן עלך ששה סדרי תוספתא
זוכה געווען צו פרייטאג ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען דעם אנשי שלומינו אז מיט'עס איז גרויס די פרייד ביי 

 דעם פרישן דעם שבת קודש פרשת קרח הויבט מען אן, און ששה סדרי תוספתא די צוואנציגסטע מחזור פון ענדיגן
 מחזור אין תוספתא.

יארן וואס ס'איז איינגעפירט ביי אנשי שלומינו צו לערנען יעדן טאג א דף גמרא פון תלמוד  פילע צענדליגעשוין 
 בבלי און א דף פון תלמוד ירושלמי, אזוי ווי עס איז געדרוקט אין די לוח ברסלב.

אינעם יום טוב שבועות, דער טאג וואס מיר זענען מקבל די תורה פון דאסניי, האט  ,אין יאר תשנ"ח לפ"ק
מוהרא"ש צוגעלייגט אז מען זאל אויך לערנען יעדן טאג א פרק פון תוספתא, און מיט דעם האט מען א גאנצע 

 'וספתא.ת'רושלמי י'בלי ב", בית"
גרויסע הויז פאר זיך און פאר די משפחה מיט  ט אז בגשמיות זוכט יעדער צו האבן א שיינע געשמאקעמען זע

אז א דירה נאה איז איינס פון די זאכן וואס זענען מרחיבין דעתו של אדם. )סוכה נ"ז:( ישוב הדעת, און אזוי זאגן חז"ל 
ס און אויב אזוי דארף דאך א מענטש זיכער זוכן אז ער זאל האבן א שיינע גוטע הויז אויך אויף יענע וועלט, וואס דא

 בבארא פארק נתנדב ע"י החתן לייבי ראטה הי"ו, ובמאנסי ע"י מו"ה אלי' פערל הי"ו  הפצת הגליון
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 סימן טוב ומזל טוב 
 
 

 הי"ו רדכי אהרן היילפריןממו"ה 

 למזל טוב  מיידלצו די געבורט פון א 
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 אומאן ראש השנה!
 

 אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
 עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך

 סטע פרייזן און שנעלסטע סערוויסבע
 אייער פריינד

 אלי קנאלל
 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

 

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די 
וועלט וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די 

יוו; געוואלדיגע חיזוק שיעורים, דרשות, און בר
 וואונטשן מיר א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ן

 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 צו די שידוך שליסן פון זיין
עב"ג  למזל טוב כטערטא

 בן ו"הי נאלנת ח"בהה

 שליט"א אל פארקאשיו מוה"ר
 קרית יואלהיכל הקודש  בית המדרשבאי ג

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של 
בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים, געזונט קימא און א 

און פרנסה מיט פיל אידיש נחת. דער אייבערשטער זאל העלפן 
אז דער ראש ישיבה שליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין 

מיט די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די 
'ן אין גאנצע וועלט, אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי

אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט, מיט 
 רויחי וסייעתא דשמיאומזוניאריכיברוכי חייבני

 
 

 


